WORKSHEET - ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1, Ποια είναι η βάση του Ευρωπαϊκού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, που ισχύει και στην Τσεχία?
a, η αρχή της ατομικής ευθύνης
b, η αρχή της αλληλεγγύης
c, η αρχή της ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας

2, Πόσες είναι οι κρατήσεις κοινωνικής ασφάλισης στην Τσεχία για
ελεύθερους επαγγελματίες?
a, 11.5% του μικτού εισοδήματος
b, 17.5% του μικτού εισοδήματος
c, 13.5% του μικτού εισοδήματος

3, Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει την
ασφάλιση υγείας για αυτές τις ομάδες κατοίκων της Τσεχίας
(επιλέξτε όλες τις σωστές επιλογές):
a, άτομα με αναπηρία

b, φυλακισμένοι

c, παιδιά και φοιτητές ως 26 ετών

d, γυναίκες σε άδεια μητρότητας

e, γυναίκες που φροντίζουν παιδιά
κάτω των 18 ετών

f, σπουδαστές/φοιτητές κάθε ηλικίας

g, άστεγοι
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4, Η επείγουσα φροντίδα υγείας στην Τσεχία είναι μέρος της
φροντίδας που καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση, αλλά έχει χρέωση

a, ΝΑΙ, χρεώνονται ________ CZK (τσεχικές κορώνες)

b, ΟΧΙ, δεν χρεώνονται

5, Πόσο συχνά καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση στην
Τσεχία ένας προληπτικός έλεγχος υγείας check-up ενηλίκων;
C
a, κάθε 6 μήνες

b, κάθε 2 χρόνια

c, κάθε 3 χρόνια

6, Ποιο είναι το νομικά εγγυημένο χρονικό όριο από τη λήψη
κλήσης επειγόντων περιστατικών μέχρι την άφιξη της ομάδας
διάσωσης στη σκηνή;

7, Ποιο σύστημα νοσηλευτικής φροντίδας χρησιμοποιείται από τις
περισσότερες υπηρεσίες υγείας;
a, προσωπικούκλειδιού

b, πρωτοβάθμιας
φροντίδας
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c, ομαδικής
φροντίδας

8, Επιλέξτε τη φράση που περιγράφει νομικά κατοχυρωμένα
δικαιώματα των ασθενών:

a, δικαίωμα άρνησης φροντίδας ή
πράξης

b, δικαίωμα πνευματικής φροντίδας
και υποστήριξης

c, Right of legal representatives to
information on a minor patients

d, δικαίωμα σεβασμού,
αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητας
privacy

e, δικαίωμα παρουσίας οικείων
προσώπων 24 ώρες το 24ωρο

f, δικαίωμα άρνησης παρουσίας ατόμων
που δεν εμπλέκονται άμεσα στην
παρεχόμενη φροντίδα

g, δικαίωμα πληροφόρησης για την
υγεία οικείου προσώπου

9, Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις για τη νοσηλεία σε υπηρεσίες
υγείας στην Τσεχία:
a, Σε περίπτωση επιθυμίας ή ανάγκης, οι ασθενείς φέρουν βραχιόλι αναγνώρισης
b, Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο και φορητό Η/Υ στο θάλαμο
phones and laptops on standard wards
c, Οι ασθενείς συνήθως χρησιμοποιούν ρούχα που παρέχει το νοσοκομείο
care facility
d, Οι ασθενείς μετρούν τη δόση και λαμβάνουν φάρμακα μόνοι τους κατά τη νοσηλεία
e. Η διατροφή στα νοσοκομεία παρέχεται με σεβασμό στην υγεία των ασθενών και στα
περισσότερα γίνονται σεβαστές οι συνήθειες φαγητού και διαφορετικές επιθυμίες που δηλώνονται
f. Απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
σε χώρους υγειονομικής φροντίδας
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10, Πως καλύπτεται η διαμονή/φροντίδα χρονίων πασχόντων στην Τσεχία;

ΑΣΘΕΝΗΣ

πληρώνει ......................%

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

πληρώνει ........................%

11, Η Ευθανασία στηνΤσεχία είναι:
ΝΟΜΙΜΗ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

12, Η αυτοψία-νεκροτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

a, σύσταση
ιατρού

b, επιθυμία της
οικογένειας

c, δεν
πραγματοποιείται
στην Τσεχία

13, Επιλέξτε τις σωστές φράσεις:

a, Η φροντίδα της εγκύου κάτω των 36 εβδομάδων κύησης παρέχεται από
μαία
b, Όλες οι έγκυοι υποβάλλονται σε εργαστηριακές εξετάσεις για ομάδα
αίματος, παράγοντα Rh, λοιμώδη νοσήματαs diseases (HIV, σύφιλη, ηπατίτιδα
B) και γονιδιακό έλεγχο
c, Ο βασικός προσυμπτωματικός έλεγχος
4 με υπέρηχο πραγματοποιείται
τουλάχιστον 3 φορές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

d, Ο τοκετός λαμβάνει χώρα σε χώρο όπου διαμένει η επίτοκος

e, Η έγκυος είναι υποχρεωμένη να παρακολουθήσει σχολή επιμόρφωσης

f, Η γυναίκα αποφασίζει ελεύθερα πως θα γίνει ο τοκετός,
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μεθόδων αναισθησίας, επέμβασης κτλ

g, Μετά τον τοκετό, η γυναίκα συνήθως λαμβάνει εξιτήριο την ίδια μέρα

14, Το ημερολόγιο εμβολιασμού στην Τσεχία περιλαμβάνει εμβόλια
για αυτές τις παθήσεις:

a, τέτανος, φυματίωση, ηπατίτιδα B, πολιομυελίτιδα, λοίμωξη από H. influenza

b, τέτανος, εγκεφαλίτιδα από κρότωνες, φυματίωση, ηπατίτιδα B, πολιομυελίτιδα

c, ανεμοβλογιά, τέτανος, φυματίωση, ηπατίτιδα B, πολιομυελίτιδα

15, Ο εμβολιασμός των παιδιών με βάση το ημερολόγιο
εμβολιασμού είναι για τους κηδεμόνες:

a, υποχρεωτικός εξ ολοκλήρου

b, ο γονέας αποφασίζει εθελοντικά ποια εμβόλια θα κάνει το παιδί
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16, Μέχρι ποια εβδομάδα κύησης είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί
έκτρωση στην Τσεχία κατόπιν επιθυμίας της εγκύου;

17, Συμπληρώστε τις ακόλουθες φράσεις για τις μεταμοσχεύσεις:

A, Οι μεταμοσχεύσεις και όλη η σχετική φροντίδα καλύπτεται
___________________________________________________________

B, Ο δωρητής οργάνου (ιστού) είναι το άτομο που, στη διάρκεια της ζωής,
________________________________________________________________

C, Ο ασθενής που προτείνεται ως υποψήφιος λήπτης μοσχεύματος εγγράφεται
μέσω____________________________________________________________
____

18, Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

“Ένας πολίτης της Τσεχίας μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα αν επιθυμεί να
δωρίσει όργανο ή ιστό σε άλλο άτομο.”

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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WORKSHEET - ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1

B

2

C

3

A, B, C, D

4

A – 90 CZK (τσεχικές κορώνες)

5

B

6

20 λεπτά

7

C

8

A, B, C, D, F
7

ΣΩΣΤΟ: B, E, F

9
10

ΑΣΘΕΝΗΣ: 10%
ΚΡΑΤΟΣ + ΧΩΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: 90%
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ΝΟΜΙΜΗ

12

A

13

ΣΩΣΤΟ: B, C

14

A

15

A

16

Μέχρι τη 12η εβδομάδα κύησης
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A, ασφαλιστική εταιρεία
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B, δεν εκφράζει και δεν καταγράφει διαφωνία με τη
μεταμόσχευση
C, το εθνικό αρχείο ατόμων σε αναμονή μεταμόσχευσης

18

ΟΧΙ
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